
Studenti vystavují se svým u čitelem

Pohled pedagoga a výtvarníka

Kolín - V Minigalerii U Zlaté štiky je opět nová expozice. Tentokrát je to kolektivní výstava
umělecké skupiny Punkwa, jejíž členy spojuje studium na brněnské umělecké škole.

„Samozřejmě, že je znám, protože jsem si je všechny osobně vybíral,“ říká Martin Mainer,
výtvarník a pedagog na Fakultě výtvarného umění vysokého učení technického v Brně.

* Vy už jste jednou v kolínské Minigalerii vystavoval, i tenkrát to byla kolektivní expozice. V
čem se obě výstavy liší?

Ano, vystavoval jsem zde v rámci představení výtvarného kalendáře, kde každý měsíc patřil
jednomu přednímu výtvarníkovi, kalendář byl číslovaný a prodejný. Tentokrát mě jako hosta
přizvala mladá umělecká skupina Punkwa.

* Kdo jsou její členové?

Jsou  to  studenti  Fakulty  výtvarného  umění  vysokého  učení  technického  v  Brně  Michal
Čechura, Lukáš Hladík, Vladimír Hruška, Lukáš Karbus, Jan Karpíšek, Zbyněk Linhart, Pavel
Pangrác a Samuel Pručo, jako hosté pak Barbora Zemanová a já. Přestože se nazvali Punkwa,
podle lehce upraveného jména moravské řeky, nikdo z Brna není. Všechny jsem buď učil,
nebo je učím doposud, Lukáš Karbus a Zbyněk Linhart již studia ukončili.

* Je podle vásmezi nimi nějaký výrazný talent?

Všichni jsou výraznými talenty, protože jinak by na této škole nestudovali, tam by se totiž
nevýrazný talent ani dostat nemohl. Ze čtyřiceti až padesáti přihlášených studentů jich začnou
studovat dva až tři, takže jich šestileté studium navštěvuje šestnáct až osmnáct lidí.

* Společné téma na kolínskou výstavu jste jim poradil vy?

Ne, téma víno vymyslel jeden z nich, Honza Karpíšek, a každý jej pojal podle svého, včetně
mě. Já jsem dodal jeden obrázek.

* Máte vy kromě učení i čas na vlastní výtvarnou tvorbu?

Určitě, čas si musíte vždycky najít. Teďmi v Praze v Mánesu skončila velká retrospektivní
výstava shrnující moji práci za třicet let.
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